ZASADY REDAKCJI TEKSTU DO PUBLIKACJI
(1) Artykuł w języku polskim lub angielskim powinien być dostarczony w postaci dwóch wydruków
komputerowych i dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie *.doc (Microsoft Word).
Strony dokumentu powinny być ponumerowane. Podstawowe ustawienia: czcionka Times New
Roman 12 pt, interlinia: 1,5 wiersza, marginesy standardowe (2,5 cm każdy).
(2) Objętość artykułu (tekst, ryciny, tabele, literatura, streszczenie) powinna mieścić się w przedziale
od 8 do 22 stron.
(3) Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, afiliację, adres, e-mail.
(4) W tekście artykułu, przy powołaniu na literaturę, należy podać nazwisko autora oraz rok
publikacji, np. (Kowalski, 2005), w pracy Kowalskiego (2005) etc., a przy cytowaniu również
numer strony, np. (Kowalski, 2005, s. 4). W przypadku powoływania się na dwie lub więcej
publikacji określonego autora z jednego roku należy podać: (Kaczmarek, 2000a,b). Przy
powoływaniu się na publikację dwóch autorów należy podać: (Kaczmarek i Kowalski, 2003). W
przypadku trzech lub więcej autorów: (Kaczmarek i in., 2005).
(5) Piśmiennictwo, ograniczone do literatury cytowanej, w porządku alfabetycznym, należy
opracować bez skrótów, według poniższego wzoru:
- monografie:
Parysek J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań.
- serie wydawnicze:
Śleszyński P., 2004, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Prace Geograficzne,
IG PAN 196, Warszawa.
- artykuły w czasopismach:
Korcelli P., 2003, Krajowe systemy miast w regionie Morza Bałtyckiego, Przegląd Geograficzny,
75, 1, s. 7-22.
- rozdziały w opracowaniach zbiorowych:
Ratajczak W., 2002, Nierozwiązane problemy analizy regresji w badaniach geograficznych, (w:)
H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii
społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań, s. 75-85.
(6) Materiał ilustracyjny powinien być dostarczony w postaci cyfrowej (np. na płycie CD), w formie
pliku grafiki rastrowej (tylko formaty TIFF, JPG lub GIF) w rozdzielczości minimum 300 dpi lub
w formie pliku grafiki wektorowej (tylko formaty CDR, WMF, EMF lub AI) w wersji czarnobiałej.
(7) Każda rycina oraz tabela powinna zawierać tytuł, kolejny numer oraz źródło danych.
(8) Do artykułu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim (wydrukowane na osobnej
stronie), o objętości nie więcej niż pół strony (do 300 wyrazów).

ZASADY REDAKCJI POSTERU
(1) Poster powinien być dostarczony w postaci wydruku komputerowego w formacie A1. Nagłówek
posteru powinien zawierać następującą frazę:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Gospodarka Przestrzenna Społeczeństwu”
Poznań, 18-19 listopada 2010 r.
(2) oraz: tytuł posteru w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora, afiliację, adres, e-mail.

